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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a  
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, konaného dňa 

16.11.2022 vo veľkej sále miestneho kultúrneho domu 
 

 
 

K 1. bodu programu 
Otvorenie zasadnutia 
 
Pán starosta privítal na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného 
zastupiteľstva a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :  poslanci v počte  9 podľa prezenčnej listiny 
Hlavný kontrolór: Nóra Michová 
Hostia:   podľa prezenčnej listiny 
 
Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov a preto je 
obecné zastupiteľstvo  spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 

 p.starosta následne oboznámil prítomných s programom zasadnutia: 
  

       

1. Otvorenie zasadnutia     

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice      

3.Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 

novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva         

4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

5.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6.Vystúpenie novozvoleného starostu obce     

7.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Program: 

1. Poverenie poslanca zastupovaním podľa §13 b ods. 1 Z.369/1990 Zb.  

2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Stanovenie sobášiacich 

4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov      

5. Určenie platu starostu 

6. Diskusia 

7. Záver 
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K 2. bodu programu 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Za zapisovateľa zápisnice p.starosta určil: Mgr. Veronika Pásztorová, 

za overovateľov zápisnice p. starosta určil: Zlatica Tóthová, Dionýz Balla. 

 
 

K 3. bodu programu 
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva   

 
 p.starosta odovzdal slovo predsedovi miestnej volebnej komisie, pani Csille Mahutovej, 

aby nás oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. 
 predseda miestnej volebnej komisie, pani Csilla Mahutová, skonštatovala,  že vo voľbách do 

orgánov samosprávy obce boli  za poslancov obecného zastupiteľstva zvolení:  

-Viktor Tokár s počtom platných hlasov 480 

-Mgr. Peter Gornyitzki s počtom platných hlasov 471 

-Richard Budjač s počtom platných hlasov 448 

-Ing. Vladimír Róth s počtom platných hlasov 437 

-Zlatica Tóthovás počtom platných hlasov 431 

-Ján Belász s počtom platných hlasov 417 

-Alexander Kačiks počtom platných hlasov 388 

-Dionýz Balla s počtom platných hlasov 340 

-Ladislav Belász s počtom platných hlasov 321. 

 ďalej skonštatovala, že za starostu obce bol zvolený Zoltán Mento s počtom platných 
hlasov 590. 

 

K 4. bodu programu 
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 
 novozvolený starosta prečítal a podpísal zákonom predpísaný sľub starostu: 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce 

a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

 následne prevzal osvedčenie o zvolení za starostu obce. 
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K 5. bodu programu 
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

 novozvolený starosta prečítal novozvoleným poslancom zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, 

dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.". 

 

 následne novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva podpísali zákonom  predpísaný sľub 

poslanca a prevzali osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

K 6. bodu programu 
Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
 

 p.starosta  poďakoval občanom, ktorí využili svoje ústavné právo a zúčastnili sa volieb. Ďalej 
sa poďakoval  miestnej a okrskovým volebným komisiám za bezproblémový priebeh volieb, 

 p.starosta zablahoželal novozvoleným poslancom a poprial im veľa pracovných úspechov 
v tejto neľahkej dobe, 

 poďakovanie vyjadril aj občanom, ktorí kandidovali vo voľbách do orgánov samosprávy obce 
a  poslancovi, ktorý ukončil výkon funkcie poslanca. 

 
Následne p. starosta prečítal návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia č.1/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 
 
A. berie na vedomie  
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu  
 
B. konštatuje, že  
1. novozvolený starosta obce Zoltán Mento zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce , 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva: Dionýz Balla, Ján Belász, Ladislav Belász, Richard Budjač, Mgr. Peter Gornyitzki, 
Alexander Kačik, Ing. Vladimír Róth, Viktor Tokár, Zlatica Tóthová. 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa:             9 poslancov  
Hlasovalo „za“:  9 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/
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K 7. bodu programu 
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 p.starosta navrhol aby sa ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva riadilo 

nasledovným programom: 

1. Poverenie poslanca zastupovaním podľa §13 b ods. 1 Z.369/1990 Zb.  

2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Stanovenie sobášiacich 

4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov      

5. Určenie platu starostu 

6. Diskusia 

7. Záver 

Pretože k programu neboli žiadne pripomienky, dal starosta o ňom hlasovať. 
 
Výsledok hlasovania: 

Prezentovalo sa:       9  poslancov 

Hlasovalo „za“:         9  poslancov  

Hlasovalo  „proti“:    0  poslancov 

Zdržalo sa:                0 poslancov 

 

Starosta konštatoval, že program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 
jednoznačne schválený. 
 

 
K 1. bodu programu 
Poverenie poslanca zastupovaním podľa §13 b ods. 1 Z.369/1990 Zb. 

 
p.starosta uviedol, že zastupovaním starostu v zmysle §13b) ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje poslanca Mgr. Petra Gornyitzkého. 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 2/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  
 
berie na vedomie 
 
poverenie starostu obce zastupovaním starostu podľa §13 b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanca Mgr.Petra Gornyitzkého. 
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Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa:             9 poslancov  
Hlasovalo „za“:               8 poslancov 
Hlasovalo „proti“:          0  poslancov 
Zdržal sa :               1  poslanec – Mgr.Peter Gornyitzki 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 2. bodu programu 
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 p.starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Richarda Budjača zvolávaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie č. 3/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 
 
poveruje  
 
poslanca Richarda Budjača zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa:             9 poslancov  
Hlasovalo „za“:               8 poslancov 
Hlasovalo „proti“:          0  poslancov 
Zdržal sa :                1  poslanec – Richard Budjač 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 3. bodu programu 
Stanovenie sobášiacich 

 p.starosta navrhol aby boli okrem  neho poverení výkonom sobášiaceho všetci poslanci, teda 
Dionýz Balla, Ján Belász, Ladislav Belász, Richard Budjač, Mgr. Peter Gornyitzki, Alexander 
Kačik, Ing. Vladimír Róth, Viktor Tokár, Zlatica Tóthová. 

 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 4/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 
 
poveruje  
 
výkonom sobášiaceho poslancov: Dionýz Balla, Ján Belász, Ladislav Belász, Richard Budjač, Mgr. Peter 
Gornyitzki, Alexander Kačik, Ing. Vladimír Róth, Viktor Tokár, Zlatica Tóthová. 
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa:             9 poslancov  
Hlasovalo „za“:  9 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

 
 

K 4. bodu programu 
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 
 

 p.starosta navrhol zriadiť nasledovné komisie:  

-Komisiu pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku-za predsedu navrhol Dionýza 

Ballu,za členov Ing.Vladimíra Rótha a Ladislava Belásza, 

- Komisiu pre školstvo- za predsedu navrhol Alexandra Kačika,za člena Ladislava Belásza, 

- Komisiu pre sociálne veci a verejný poriadok-za predsedu navrhol Zlaticu Tóthovú,za členov 

Jána Belásza a Viktora Tokára, 

- Komisiu pre šport, mládež a kultúru-za predsedu navrhol Richarda Budjača,za člena Jána 

Belásza. 

 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 5/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 
 

A. zriaďuje  
 

-Komisiu pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku 

- Komisiu pre školstvo 

- Komisiu pre sociálne veci a verejný poriadok 

- Komisiu pre šport, mládež a kultúru 

 
B. volí  
 
1. predsedu komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku poslanca Dionýza Ballu  a 

členov komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku poslancov Ing. Vladimíra Rótha a 

Ladislava Belásza, 

2. predsedu komisie pre školstvo poslanca Alexandra Kačika a člena komisie pre školstvo poslanca  

Ladislava Belásza, 
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3. predsedu komisie pre sociálne veci a verejný poriadok poslankyňu Zlaticu Tóthovú a členov 

komisie pre sociálne veci a verejný poriadok poslancov  Jána Belásza a Viktora Tokára, 

4. predsedu komisie pre šport, mládež a kultúru poslanca Richarda Budjača a člena komisie pre šport, 

mládež a kultúru poslanca Jána Belásza. 

 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa:             9 poslancov  
Hlasovalo „za“:  9 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 ďalej p.starosta navrhol aby obvody pre jednotlivých poslancov boli rozdelené nasledovne: 

-Dionýz Balla: Úzka, Jahodná, Vinohradnícka, Krátka, Lesná, Agátová, 

-Ján Belász: Poľná, Letná, Okružná, Mierová, Ružová, 

-Ladislav Belász: Krásna, Licionská, SNP, Záhradná 1-15, Školská, 

-Richard Budjač:Záhradná od č. 16 po koniec, 

-Mgr. Peter Gornyitzki: Hlavná od detského ihriska po koniec obce, Mäsiarska, Okálová, 

-Alexander Kačik: Havná od č. 1 po firmu JBD s.r.o., Vápenka, Športová, Oslobodenia, 

-Ing. Vladimír Róth: Hlavná od firmy JBD s.r.o. po detské ihrisko, Skladná, Bodrožská, 

-Viktor Tokár: Spodná, Horná, 1.mája, Lipová, 

-Zlatica Tóthová: Kamenecká 

 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 6/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 
 
schvaľuje 

rozdelenie obvodov pre jednotlivých poslancov nasledovne: 

- Dionýz Balla: Úzka, Jahodná, Vinohradnícka, Krátka, Lesná, Agátová, 

- Ján Belász: Poľná, Letná, Okružná, Mierová, Ružová, 

- Ladislav Belász: Krásna, Licionská, SNP, Záhradná 1-15, Školská, 

- Richard Budjač:Záhradná od č. 16 po koniec, 

- Mgr. Peter Gornyitzki: Hlavná od detského ihriska po koniec obce, Mäsiarska, Okálová, 

- Alexander Kačik: Havná od č. 1 po firmu JBD s.r.o., Vápenka, Športová, Oslobodenia, 

- Ing. Vladimír Róth: Hlavná od firmy JBD s.r.o. po detské ihrisko, Skladná, Bodrožská, 

- Viktor Tokár: Spodná, Horná, 1.mája, Lipová, 

- Zlatica Tóthová: Kamenecká. 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa:             9 poslancov  
Hlasovalo „za“:  9 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 
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Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 následne p.starosta navrhol zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a za predsedu komisie navrhol poslanca 
Ing.Vladimíra Rótha za členov navrhol poslancov Mgr. Petra Gornyitzkého, Dionýza Ballu, 
Viktora Tokára, Richarda Budjača, Zlaticu Tóthovú. 

 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 7/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  
 

volí 

 

a) za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

poslanca Ing. Vladimíra Rótha, 

b) za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

poslancov Mgr. Petra Gornyitzkého, Dionýza Ballu, Viktora Tokára, Richarda Budjača, Zlaticu 

Tóthovú. 

 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa:             9 poslancov  
Hlasovalo „za“:  9 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 5. bodu programu 
Určenie platu starostu 

 p.starosta odovzdal slovo p.poslancovi Mgr.Gornyitzkému, 

 p. Mgr.Gornyitzki uviedol, že v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi patrí plat, ktorý 

je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 

násobku podľa § 4 ods. 1 . Podľa počtu obyvateľov obce Streda nad Bodrogom patrí 

starostovi obce 2,2 násobok tohto platu, 

 následne uviedol, že Obecné zastupiteľstvo môže tento plat  zvýšiť až o 60 %, 

 poslanci navrhli zvýšiť základný plat starostu o 20%. 

 
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, p.Gornyitzki dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
 
 
 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1016658&f=3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/253/20181201#paragraf-4.odsek-1
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Návrh na uznesenie č.8/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 
 
určuje  
 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Zoltána Menta vo výške 

3 197,04€, t.j. súčin 2,2 násobku podľa veľkosti obce do 3000 obyvateľov a priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca hospodárstva v SR za rok 2021 t.j. 1 211€ navýšený o 20%. 

 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa:             9 poslancov  
Hlasovalo „za“:  9 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Poslanec Mgr.Gornyitzki konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 
K 6. bodu programu 
Diskusia 
 

 občania sa dopytovali koľko je v obci psov a či všetci občania platia daň za psa, nakoľko je 

v obci veľa túlavých psov, 

 p. starosta uviedol, že obec má v súčasnosti uzatvorenú zmluvu s občianskym združením 

Pomoc psíkom na východnom Slovensku, ktoré zabezpečuje odchyt túlavých psov, avšak za 

ďalší poplatok navyše za každého odchyteného psa, čo je pre obec z finančného hľadiska 

mimoriadne zaťažujúce. Následne požiadal občanov aby si každý zaobstaral taký počet psov, 

o ktorý je schopný sa riadne postarať a zabezpečiť zviera proti úniku z pozemku, 

 p.Gabriel Trója sa prihlásil o slovo a opýtal sa poslancov, či aj v budúcnosti bude prebiehať 

diskusia ohľadom jednotlivých bodov programu tak, ako pri bode 5.určenie platu starostu, 

kedy podľa neho výšku platu navrhlo len zopár poslancov a zvyšní len zahlasovali za 

navýšenie, 

 p.Tokár uviedol, že nie je podmienkou hlasovania aby sa každý poslanec aj ústne vyjadril 

k prerokovávanej veci, 

 p.Balla poznamenal, že na jednotlivých zasadnutiach môže každý občan osobne vidieť, že 

medzi poslancami prebieha diskusia, 

 p.starosta uviedol, že každé zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné a že by bol rád 

keby sa občania zasadnutí zúčastňovali, 

 ďalej sa občania informovali ohľadom rekonštrukcie chodníka na Hlavnej ulici po železničné 

priecestie, 
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 p.starosta občanom vysvetlil, že obec požiadala KSK o uzatvorenie nájomnej zmluvy s ročným 

nájomným 1€, nakoľko parcely, na ktorých sa chodník nachádza sú vo vlastníctve KSK. 

V súčasnosti týmto uznesením, ktorým KSK schválilo nájom predmetných pozemkov za 1€ 

disponuje Správa ciest KSK. 

 

K 7. bodu programu 

Záver 

 

Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, p. starosta poďakoval poslancom za aktívny prístup, 

občanom, že sa zasadnutia zúčastnili a ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

V Strede nad Bodrogom, dňa 16.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

       .......................................                 ....................................... 
Mgr. Veronika Pásztorová      Zoltán Mento 

zapisovateľka       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
       .......................................               ....................................... 
              Zlatica Tóthová       Dionýz Balla 


